
MI IS EZ? 

HOGYAN VALÓSÍTSD MEG?

Külföldi példák

Európai Hulladékcsökkentési Hét 2017

ÚJRAHASZNÁLATI 
WORKSHOP

 Ha szereted a kézzel készített tárgyakat és tehetséged/kedved is van az 
elkészítéshez, ezt az újrahasználati workshopot neked találták ki. Üljetek össze barátaiddal 
és régi tárgyak felhasználásával készítsetek új dolgokat. Így ötletet meríthetsz egy workshop 
létrehozásához is. Miért is vásárolnád meg, ha te magad is meg tudod csinálni. 

1) Regisztráld akciódat a www.hulladekcsokkentesihet.hu oldalon;

2) Válassz ki néhány régi tárgyat/ruhadarabot/eszközt. Az interneten rengetek, jó ötletet találsz különféle
dolgok újrahasználatára. Ide kattintva is találsz néhány, már megvalósított ötletet.

3) A workshopon figyelj arra, hogy egyértelmű instrukciókat
adj és győződj meg róla, hogy az alkalmazott eszközök a
jelenlevő korcsoporthoz igazodjanak.

4) Innovatív és kreatív ötletekkel ösztönözd a részvevőket.

5) A workshopot követően beszélgessetek arról, hogy min
változtatnátok a jövőben.  (Vannak-e új ötletek? Fogják-e
használni a jövőben az elkészült tárgyakat?)

6) Oszd meg az akcióról készült képeket a közösségi média
felületek egyikén és küldd el a koordinátorodnak is.

• 100 ways to Repurpose and
Reuse Broken Household items

• Nézz szét a YouTube-on
• Nézd meg a brüsszeli

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Pinterest oldalát

• Auch du meine Tüte
(Oh my bag) – Németország

Újrahasználat 
& Javítás

Adj új életet 
tárgyaidnak!

KIVEL? HOGYAN KOMMUNIKÁLJ?

HOL? 

MIKOR? 

MIÉRT 
JÓ EZ? 

Családoddal, kollégáiddal, osztálytár-
saiddal, barátaiddal, szomszédaiddal. 
Bárkivel, akit ez érdekel. 

Otthon vagy a munkahelyeden. Egy 
olyan helyen ahol ki tudod alakítani 
a workshopot. 

Készítsd elő az akciót és indítsd be 
az Európai Hulladékcsökkentési Héten

Egy workshop szervezésével 
felhívhatod a környezeted figyelmét 
arra, hogy nem mindig szükséges 
újat vásárolni. 

1) E-mailben értesítsd a célközönséget még az 
Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt a 
lehetőségről és kérd meg őket, hogy hozzanak 
magukkal egy régi tárgyat.

2) Tegyél ki néhány plakátot jól látható helyre!

3)Készíthetsz képeket is melyeket a közösségi 
média felületek egyikén ossz meg a lent látható 
hashtag-ek használatával. Így lehet, hogy 
másoknak is kedvet csinálsz a részvételhez. 

www.ewwr.eu
https://twitter.com/2EWWR
https://www.facebook.com/ewwr.eu
https://www.instagram.com/2ewwr/
http://www.ewwr.eu/en/ideas/case-studies-reuse
https://www.diyncrafts.com/6081/repurpose/100-ways-repurpose-reuse-broken-household-items
https://www.youtube.com
https://hu.pinterest.com/contactewwr/
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Germany.pdf



